O episcopado no Brasil: 480 bispos e 307
membros efetivos da CNBB

A Igreja no Brasil conta, atualmente, com 480 bispos. Eles podem ser divididos a partir de suas
diversas formas de vinculação às Igrejas Particulares ou condições definidas no Código de Direito
Canônico. A partir desta classificação, chega-se ao número de membros da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB): 307.
O levantamento cruza os dados disponíveis na Secretaria Técnica da CNBB com a pesquisa contínua
do chefe do Departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP),
professor Fernando Altemeyer Junior.
Bispos do Brasil
São 78 arcebispos metropolitanos no Brasil, que podem ser divididos em quatro grupos: os cardeais
arcebispos na ativa (3), os cardeais arcebispos eméritos (6), os arcebispos metropolitanos (42) e os
arcebispos eméritos (27).
Os bispos diocesanos são 399 (261 na ativa e 138 bispos eméritos). Estão assim divididos de acordo
com suas funções: 203 bispos diocesanos de rito latino, 2 bispos das eparquias orientais (ritos
maronita e ucraniano), 1 exarca apostólico de toda América Latina do rito armênio presente em
Buenos Aires e São Paulo, 45 bispos auxiliares, 1 coadjutor e 9 prelados, que são os bispos das
prelazias.
Entra na contagem o bispo responsável pela administração apostólica pessoal São João Maria
Vianney, dom Fernando Arêas Rifan, cuja circunscrição eclesiástica não tem caráter territorial, como
as dioceses. Será ainda contabilizado o recém-nomeado para a diocese de União da Vitória (PR),
monsenhor Walter Jorge Pinto, quando receber a ordenação episcopal.
Já são 139 bispos eméritos no Brasil, além dos arcebispos eméritos citados acima. Estão assim
distribuídos: 119 bispos diocesanos eméritos, nove bispos auxiliares eméritos, um eparca e dez
prelados eméritos.
CNBB
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está estruturada de acordo com as normas do Código
de Direito Canônico. Assim, fazem parte da CNBB todos os bispos diocesanos do território e os
equiparados em direito, como coadjutores, os auxiliares e os outros bispos titulares “que no mesmo
território exercem um múnus peculiar que lhes foi confiado pela Sé Apostólica ou pela Conferência
episcopal”, lê-se no cânon 450 do CDC. De acordo com as normas da Igreja, podem ser convidados
ainda para a Conferência Episcopal os Ordinários de outro rito, como é o caso dos eparcas, exarcas
dos ritos armênio, maronita, ucraniano e oriental.
No caso dos bispos eméritos, são considerados “membros convidados ou honorários”, uma vez que
participam de atividades da conferência, como a Assembleia Geral, com direito a voz, mas não a

voto.
Desta forma, são os 307 membros efetivos da CNBB: os 3 cardeais arcebispos (dom Odilo Pedro
Scherer, dom Orani Tempesta e dom Sergio da Rocha), os 42 arcebispos metropolitanos, os 261
bispos diocesanos e o bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney.
Religiosos e diocesanos
Professor Altemeyer ainda contabiliza a origem dos bispos, se diocesanos ou religiosos: “os bispos
oriundos do clero diocesano são 282 pessoas, ou seja, 59% do episcopado. E os que pertenceram a
uma ordem ou congregação de vida consagrada são 197 pessoas, ou seja, 41% do episcopado
brasileiro”.
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